
 

 

 

  

Příloha č. 1: Bezpečnostní list - Methanol 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku 

Chemický název:       Methanol   

Další názvy látky:      Methylalkohol, Karbinol, Dřevný líh 

1.2 Použití látky nebo přípravku 

Ředidlo, surovina pro organické syntézy (například výroba formaldehydu), stabilizace 

formaldehydu  

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku 

Osoba dovozce zodpovědného za uvedení látky nebo přípravku na trh: 

RNDr. Helena Popovová 

Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské hory, Česká republika 

Tel.: +420 596 643 504, FAX: +420 596 643 504, hpopovova@dukol.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

nepřetrţitě TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Česká republika 

Tel.: 420 224 919 293 nebo 224 915 402, FAX: + 420 224 914 570 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

Látka je podle Směrnice 67/548/EHS klasifikovaná jako nebezpečná – toxická a vysoce 

hořlavá. 

Nejzávaţnější nepříznivé účinky a symptomy vztahující se k pouţití a nevhodnému pouţití 

látky, které lze důvodně předpokládat: 

- fyzikálněchemické účinky: vysoce hořlavý, páry jsou těţší neţ vzduch, tvorba výbušné 

směsi se vzduchem při teplotě okolí; 

- účinky na lidské zdraví: toxický při vdechování, při styku s kůţí a při poţití s nebezpečím 

velmi váţných nevratných účinků; 

- nepříznivé účinky na ţivotní prostředí: v případě rozsáhlých úniků vznik toxických 

roztoků, nad hladinou se mohou tvořit výbušné směsi. 

Vůně a chuť alkoholu snadno zaměnitelná s vůní čistých destilátů. 

 

3. SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH 

Methanol, koncentrace minimálně 99,8 %hm. 

Klasifikace podle článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS: 

Toxický - T, vysoce hořlavý – F 

Přiřazené R-věty: 11-23/24/25-39/23/24/25 

(Úplné znění R-vět viz bod 16.)  

Název:   Methanol, methylalkohol 

Číslo CAS:                67 – 56 - 1 

Číslo EINECS:   200 – 659 - 6 
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

VE VŠECH PŘÍPADECH EXPOZICE OKAMŢITĚ PŘIVOLAT LÉKAŘE! 

Působí narkoticky, přednostně napadá oční nerv, coţ při vyšších koncentracích vede 

k oslepnutí. Další účinky se projevují bolestmi hlavy, závratěmi, nevolností, zvracením, 

potíţemi s dechem, cyanózou, křečemi.  

Všeobecné pokyny:  

- Při potřísnění: Ihned odstraňte znečištěný oděv postiţeného.    

- Při nadýchání: Vynést postiţeného na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, jestliţe došlo 

k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání, případně pouţít mechanickou ventilaci 

dýchacím přístrojem, postiţenému zajistit teplo a klid. Okamţitě přivolat lékaře! 

- Při styku s kůţí: Okamţitě svléknout potřísněný oděv, omýt zasaţenou pokoţku velkým 

mnoţstvím vody a mýdlem, vyhledat lékaře! 

- Při zasaţení očí: Co nejrychleji a co nejdůkladněji vyplachovat oči po dobu 15 minut 

velkým mnoţstvím vody, oči drţet s otevřenými víčky, okamţitě vyhledat očního lékaře! 

- Při poţití: Dávat postiţenému pít hodně vody. Poté podávat 40% roztok ethylalkoholu 

(whisky nebo vodka) aţ do známek opilosti, okamţitě přivolat lékaře!  

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

Poţadavky na hašení poţárů: 

- Vhodná hasiva: pěna odolná alkoholu, prášek, oxid uhličitý -CO2, pro velmi malý poţár 

také voda. 

- Hasiva, která nesmějí být pouţita z bezpečnostních důvodů: Voda je pro hašení většího 

mnoţství hořícího metanolu nevhodná – metanol je s vodou neomezeně mísitelný a i její 

směsi s malým mnoţstvím metanolu mohou hořet.  

- Zvláštní nebezpečí: Vysoce hořlavý. Páry jsou těţší neţ vzduch, se vzduchem tvoří 

výbušné směsi, které se mohou hromadit v níţe poloţených místech. Výbušné směsi 

mohou být zapáleny i od zdroje iniciace z větší vzdálenosti od místa úniku. Hořlavá 

kapalina I. třídy nebezpečnosti (VbF: B).  

V případě poţáru za denního světla jsou plameny prakticky neviditelné, coţ hašení 

komplikuje. Při hoření nevznikají saze, mohou však vznikat toxické páry a při 

nedokonalém hoření toxický formaldehyd a oxid uhelnatý.  

- Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Izolační dýchací přístroj, speciální ochranný 

oblek. (Hazchem.Code:2PE) 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Preventivní opatření 

- Pro ochranu osob: Ochrana dýchacích cest, ochrana nechráněných částí těla, ochrana 

očí. Zajištěné větrání. Při manipulaci pouţívat ochranný oblek. Nekouřit. Podrobněji 

viz. odstavec 8. 

- Na ochranu ţivotního prostředí: Zastavit nebo omezit únik látky, zabránit kontaminaci 

půdy, povrchových a podzemních vod. Zamezit pronikání látky do kanalizace, sklepů 

nebo do míst, kde kumulace látky můţe být toxická nebo kde můţe vytvořit výbušné 

prostředí.  

- Metody čištění: Zasypat savým materiálem (např. Vapex, Vermikulit, apod.) a smést 

do nádoby na odpad, další zneškodnění viz odstavec 13. 

Další údaje: Při průniku látky do povrchových a podzemních vod, kanalizačního 

systému, půdy podat zprávu kompetentnímu správnímu úřadu. 



 

 

 

  

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Zacházení 

Zamezte tvorbě par a aerosolu, pracujte v dobře větratelném místě – nevdechujte páry. 

Preventivní technická opatření: S látkou manipulujte mimo zdroje iniciace, pouţívejte 

nejiskřící nářadí. Pozor na nebezpečí vzniku elektrostatického náboje. Zákaz kouření. 

Preventivní opatření na ochranu ŢP: Zabránit kontaminaci půdy a vod. 

Specifické poţadavky: Pokud existuje nebezpečí vdechování vyšších koncentrací 

metanolu, pouţijte při práci dýchací přístroj. 

7.2 Skladování 

Ve větším mnoţství se skladuje v ocelových zásobnících pod inertní atmosférou, 

v menších obalech ve větratelných místnostech při teplotě od 15 °C do 25 C. Neskladovat 

v blízkosti zdrojů vznícení. Neskladovat společně s poţivatinami. 

Mnoţstevní limity pro sklady: Na základě poţárního posouzení konkrétního objektu. 

7.3 Specifická použití 

- 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice 

Přípustný expoziční limit (PEL) metanolu v ovzduší pracovišť:  

PEL      250 mg.m
-3

 

Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) metanolu v ovzduší pracovišť:  

NPK-P    1000 mg.m
-3

 

Poznámka: Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůţí. 

(Nařízení vlády 361/2007 v posledním účinném znění.) 

8.2 Omezování expozice 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 

Při manipulaci zajistit větrání. Kontrolní měření koncentrace metanolu v pracovním 

prostředí. 

a) Ochrana dýchacích cest: ochranná maska s filtrem proti organickým parám - typ A 

b) Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné rozpouštědlům 

c) Ochrana očí: ochranné brýle nebo štít 

d) Ochrana kůţe: vhodný ochranný oděv 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí 

Látku skladovanou v obalech/skladovacích zásobnících vybavit záchytným prostorem pro 

případ úniku/záchytnou vanou a velkokapacitní zásobníky inertizovat dusíkem, zásobníky 

na otevřeném prostranství opatřit reflexním nátěrem. 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 

Vzhled: skupenství - kapalina, bezbarvý. 

Zápach nebo vůně: lehce alkoholický 



 

 

 

  

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

pH - 

Bod varu 65 °C 

Bod vzplanutí 8 °C 

Hořlavost Vysoce hořlavý 

Bod vzplanutí: 11 °C (uzavřený pohárek) 

Výbušné vlastnosti Spodní mez výbušnosti: 5,5 % obj. 

Horní mez výbušnosti: 36,5 % obj. 

Oxidační vlastnosti - 

Tenze par 12 000 Pa (20 °C) 

51 000 Pa (50 °C) 

Relativní hustota 786,64 kg/m
3
 

Rozpustnost Mísitelný s mnoha organickými rozpouštědly 

Rozpustnost ve vodě Neomezeně rozpustný 

Rozdělovací koeficient 

n-oktanol/voda 

-0,74 log pow 

Viskozita 0,544 mPas (25 °C) 

Hustota par 1,1 kg/m
3
 (20 °C) 

Rychlost odpařování 6,3 (referenční látka ether) 

 

9.3 Další informace 

Teplota vznícení: 455 °C 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

Látka je za běţných podmínek stabilní a nereaguje při styku s vodou. 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Při skladování zamezit ohřevu, chránit před přímým slunečním zářením. Při zahřátí 

vznikají páry, které jsou toxické a při míšení se vzduchem mohou tvořit výbušné směsi. 

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 

Látka je výbušná v kontaktu s alkalickými kovy, hliníkem, chlórem, okysličovadly. 

Nevhodné pomocné pracovní materiály: různé plasty, hliník, slitiny zinku. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 

V případě ohně při dostatku kyslíku vzniká oxid uhličitý (CO2), formaldehyd; při 

nedostatku kyslíku vzniká oxid uhelnatý (CO), saze, produkty krakování (aldehydy, 

ketony a vodík).  

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

- Toxikinetika, metabolismus a distribuce 

Methanol je metabolizován na toxickou kyselinu mravenčí poškozující zejména oční nerv. 

Proto hrozí oslepnutí. 

- Akutní účinky (akutní toxicita, dráţdivost a ţíravost) 

 Akutní toxicita vykazuje tři stádia – po expozici rychle nastupují počáteční projevy 

narkotické, ospalost, podráţdění očí, následuje latentní perioda 10-48 hodin bez projevů, 

v další fázi pak následuje narušení CNS, prudké bolesti hlavy, břicha, třes, poruchy vidění. 

Dobře známý následek po poţití metanolu je oslepnutí aţ smrt. 



 

 

 

  

LD50 (orál., krysa):   5 628 mg/kg 

LD50 (derm., králík):   15 800 mg/kg 

LC50 (inh., krysa):    83,8 mg/l/4 h 

Dermální dráţdivost (králík):  20 mg/24 h – reakce střední 

Oční dráţdivost (králík):   100 mg/24 h – reakce střední 

Zkušenosti u člověka:      LDLO (orál.):  143 mg/kg 

- Senzibilizace 

Methanol není senzibilizující. 

- Toxicita po opakovaných dávkách 

Z těla je vylučován pomaleji neţ etanol, při opakované expozici můţe docházet ke 

kumulaci toxicity. Opakovaný nebo stálý styk s kůţí můţe způsobit dermatitidu, trvalé 

nebo opakující se bolesti hlavy a oslabené vidění. 

- Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) 

Methanol není povaţován za karcinogenní ani za mutagenní. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Ekotoxicita 

LC 50 ryby = 5400 mg/l (96 hod) 

EC 50 dafnia magna = > 10 000 mg/l (48 hodin) 

12.2 Mobilita 

Voda: - 

Vzduch: Methanol se vypařuje do atmosféry a mizí. 

Země: Dáno fyzikálními a chemickými vlastnostmi je methanol v zemi mobilní. 

12.3 Perzistence a rozložitelnost 

Methanol je dobře biologicky rozloţitelný: 

BSK5:  0,6-1,12 g 02/g 

CHSK:  1,42 g/g 

TSK:  1,5 g/g 

12.4 Bioakumulační potenciál 

Není bioakumulativní. Distribuce:  log pow  = -0,74  

12.5 Výsledky posouzení PBT 

-  

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Nesmí být splachován do okolních vodních zdrojů a vodotečí. Vznik toxických roztoků. 

Nad hladinou se mohou tvořit výbušné směsi.  

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Dbát osobní bezpečnosti a poţárního nebezpečí. 

Znečištěné odpadní vody s obsahem metanolu lze čistit na biologické ČOV. Znečištěné 

sorpční prostředky, půdu, zeminu lze čistit biodegradací nebo spalovat ve spalovně 

nebezpečných odpadů. Obaly lze vypláchnout vodou a výplach zneškodnit jako odpadní 

vody. Obaly následně recyklovat nebo zneškodňovat v souladu s platnými předpisy. 



 

 

 

  

Zneškodňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

Pokyny pro silniční přepravu – ADR (směrnice Rady 94/55/ES) a pro ţelezniční přepravu 

RID (směrnice Rady 94/49/ES) nebezpečných věcí. 

- číslo UN    1230 

- třída nebezpečnosti  3 

- název látky pro přepravu Methanol 

- obalová skupina   II 

- látka znečišťující moře  Ne 

- další pouţitelné údaje:   

  výstraţný panel (Kemler) 336 

  symboly nebezpečí  3 + 6.1 

Přeprava po moři a letecká přeprava není v DUKOL Ostrava uvaţována, nutno dodrţovat 

IMDG případně ICAO/IATA předpisy. 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

Posouzení chemické bezpečnosti dosud nebylo provedeno. 

Informace na štítku, vztahující se k ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně ţivotního 

prostředí podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES 

Symboly na štítku: Toxický - T, vysoce hořlavý – F 

METHANOL 

R-věty:  

R 11 Vysoce hořlavý 

R 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůţí a při poţití. 

R 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi váţných nevratných účinků při vdechování, 

styku s kůţí a při poţití. 

S-věty : 

S 7   Uchovávejte obal těsně uzavřený 

S 16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 

S 36/37 Pouţívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc   

(je-li moţno, ukaţte toto označení). 

Související předpisy: 

Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Vyhláška 

č. 381/2001 – Katalog odpadů, Nařízení vlády č. 361/2007 – Podmínky ochrany 

zaměstnanců při práci 

16. DALŠÍ INFORMACE 

Plné znění R-vět 

R 11 Vysoce hořlavý 

R 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůţí a při poţití. 

R 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi váţných nevratných účinků při vdechování, 

styku s kůţí a při poţití. 



 

 

 

  

Pokyny pro školení 

Pravidelně seznamovat s nebezpečnými vlastnostmi látky, se zásadami poţární ochrany 

a poskytování první pomoci při expozici látkou. 

Doporučená omezení pouţití 

- 

Další informace 

DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské Hory,  

tel. +420 596 6435 04, +420 596 643 551 

Zdroje nejdůleţitějších údajů pro sestavování bezpečnostního listu  

předešlé vydání BL – Methanol technický, dále BL fy TOTAL Deutschland GmbH 

(Berlín) 

Změny oproti předchozímu vydání 

Úprava kapitol v souladu s Nařízení ES 1907/2006 (REACH) 

 



 

 

 

  

Příloha č. 2: Bezpečnostní list - Formaldehyd 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku 

Chemický název:       Formaldehyd (min.32%hm.)   

Další názvy látky:      Methylaldehyd, Oxomethan 

1.2 Použití látky nebo přípravku 

 Pro výrobu syntetických pryskyřic a lepidel fenolických, močovinových 

a melaminových, pro organické syntézy, dále např. pro impregnaci textilu, jako 

dezinfekční prostředek apod. 

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku 

Osoba zodpovědná za uvedení látky nebo přípravku na trh: 

RNDr. Helena Popovová 

Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské hory, Česká republika 

Tel.: +420 596 643 504, FAX: +420 596 643 504, hpopovova@dukol.cz 

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

nepřetrţitě TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Česká republika 

Tel.: 420 224 919 293 nebo 224 915 402, FAX: + 420 224 914 570 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

 Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný podle Směrnice  67/548/EC 

 Podle vyhlášky MPO ČR č.232/2004 Sb., je přípravek – vodný roztok formaldehydu 

 s c ≥ 25% klasifikován jako toxický 

- účinky na lidské zdraví: Toxický při vdechování, při styku s kůţí a při poţití 

s nebezpečím velmi váţných nevratných účinků. 

 - účinky na ţivotní prostředí: látka je neomezeně rozpustná ve vodě, škodlivá vodám, 

 v niţších koncentracích j relativně dobře biologicky odbouratelná. 

3. SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH 

 

Látka  Čís. CAS Čís. EC Klasifikace EC  % hm. 

 

Formaldehyd   50-00-0 200-001-8 karc.kat.3,T,C:   min. 32 %hm. (*) 

      R 23/24/25-34-40-43    

Methanol  67–56-1 200–659-6 F,T     max. 15 %hm  

      R 11-23/24/25-39/23/24/25   

Voda             max. 68 %hm.  

 

(Úplné znění R-vět viz bod 16.)  

 

 

*Poznámka: Vodný roztok obsahuje Formaldehyd ve formě metylenglykolu CH2(OH)2 
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a jeho oligomerů – především nízkomolekulárních poly(oxymetylen)glykolů se strukturou 

HO(CH2O)nH kde n=1-8. Vyšší stupeň polymerace se projevuje vypadáváním sraţeniny 

– paraformaldehydu. Ke stabilizaci vodných roztoků je přidáván metanol. Fyzikálně 

rozpuštěný formaldehyd je v roztoku v monomerické formě přítomen jen v nízké 

koncentraci do 0,1 % hm.  

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

Při všech druzích kontaktu toxická látka. Působí silně dráţdivě na pokoţku, oči a sliznice. 

Zápach formaldehydu je cítit jiţ od koncentrace 0,2 ppm.  Ve všech případech okamţitě 

přivolat lékaře! 

 Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch, uvolnit oděv. V případě nutnosti zavést umělé 

dýchání. Okamţitě přivolat lékaře! 

 Při styku s kůţí: Okamţitě svléknout potřísněný oděv, omývat zasaţenou pokoţku pod 

tekoucí vodou po dobu minimálně 30 minut a přivolat lékaře! 

 Při zasaţení očí: Co nejrychleji a co nejdůkladněji vyplachovat po dobu 15 minut velkým 

mnoţstvím vody, okamţitě vyhledat očního lékaře! 

 Při poţití: Vypít alespoň 1/2 l vlaţné vody, zvracení nevyvolávat. Okamţitě přivolat 

lékaře! 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

-Vhodná hasiva: vodní tříšť, pěna odolná alkoholu, CO2 

 -Nevhodná hasiva: - 

-Zvláštní nebezpečí: Tvorba dráţdivých a výbušných směsí. Při poţáru moţnost 

uvolňování oxidu uhelnatého. Hořlavá kapalina II. (III.) třídy nebezpečnosti (VbF : AII 

nebo AIII) podle obsahu methanolu.    

-Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Izolační dýchací přístroj, speciální ochranný 

oblek! (Hazchem.Code: 2T) 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Preventivní opatření: 

-pro ochranu osob: Ochrana dýchacích cest při pohybu v prostorách se zvýšenou 

koncentrací, ochrana nechráněných částí těla, ochrana očí. Měření koncentrace 

formaldehydu v ţivotním prostředí, v místnostech zajištěné větrání. 

-pro ochranu ţivotního prostředí: Zastavit nebo omezit únik látky, zabránit kontaminaci 

půdy, povrchových a podzemních vod.  

Metody čištění: Zasypat savým materiálem (např. Vapex, Vermikulit) a smést do nádoby 

na odpad, další zneškodnění viz odstavec 13. 

-Další údaje: Při průniku látky do povrchových a podzemních vod, kanalizačního 

systému, půdy podej zprávu kompetentnímu správnímu úřadu. 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Zacházení 

Zamezte tvorbě par, pracujte v dobře větratelném místě – nevdechujte páry.  

Preventivní technická opatření: při manipulaci do vzdálenosti 1,5 m zóna 2, OP 5 m 

Preventivní opatření na ochranu ŢP: Zabránit kontaminaci půdy a vod. 

7.2 Skladování 

Skladuje se ve venkovních prostorách v temperovaných zásobnících nebo ve větratelných 

místnostech mimo dosah sálavého tepla a ohně.   



 

 

 

  

Teplota skladování přiměřená stabilizaci a poţadované době pouţitelnosti. Neskladovat 

společně s poţivatinami.  

Mnoţstevní limity pro sklady: Podle poţárního zařazení skladovacího objektu 

a konkrétních odstupových vzdáleností. 

7.3 Specifická použití 

- 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice 

Přípustný expoziční limit (PEL) formaldehydu v ovzduší pracovišť:  

PEL     0,5  mg.m
-3

 

Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) formaldehydu v ovzduší pracovišť:  

NPK-P    1,0 mg.m
-3

 

8.2 Omezování expozice 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 

Při manipulaci zajistit větrání. Kontrolní měření koncentrace formaldehydu v pracovním 

prostředí. 

a) Ochrana dýchacích orgánů: ochranná maska s filtrem proti organickým 

a anorganickým kyselým plynům a parám - typ B2 

b) Ochrana rukou: ochranné rukavice 

c) Ochrana očí: ochranné brýle, nebo štít 

d) Ochrana kůţe: vhodný ochranný oděv 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí 

Při stáčení se doporučuje propojení plynových částí skladovacího zařízení a přepravního 

obalu. Látku skladovanou v obalech (skladovacích zásobnících) vybavit záchytným 

prostorem pro případ úniku (záchytnou vanou).   

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 

Vzhled: 

Skupenství (při 20 C): kapalina 

Barva látky:           bezbarvá 

Zápach nebo vůně: štiplavý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

pH 2,5-3,5 

Koncentrace vodného roztoku: podle smlouvy 

(32-54% hm.) 

Bod varu  97-98°C 

Bod vzplanutí  >62 °C (vodný roztok) 

Hořlavost  - 

Výbušné vlastnosti spodní mez (% obj):  7,0 

      horní mez (% obj.): 73,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Oxidační vlastnosti nejsou stanoveny – redukující látka 

Tenze par při 20 C: max. 0,14 kPa 

Relativní hustota - 

Rozpustnost lehce rozpustný v éteru,alkoholu a dalších 

polár. rozpouštědlech 

Rozpustnost ve vodě   neomezeně rozpustný 

Rozdělovací koeficient 

n-oktanol/voda 

- 

Viskozita 2,45 – 2,68 mPa*s 

Hustota par při 20 C: max. 1,355 (rel. 1,03 proti vzduchu 

Rychlost odpařování - 

9.3 Další informace 

Teplota vznícení (C): 300 - 430°C (vodný roztok) 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

Látka je za běţných podmínek stabilní. Při zahřátí se uvolňují páry formaldehydu 

a methanolu. 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Při zahřátí se uvolňují páry formaldehydu a methanolu 

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 

Moţnost nebezpečné exotermní reakce: Při styku s oxidujícími látkami za zvýšené 

teploty. Při 180 C reaguje explozivně s NO2. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 

Toxické páry formaldehydu, methanolu, případně při hoření oxidu uhelnatého.                                                                       

Pro stabilizaci pouţitý methanol potlačuje pouze polymerační reakce.  

Nebezpečné rozkladné produkty vznikající při styku s vodou: nevznikají 

Moţnost rozkladu na nestabilní produkty:  - 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

- Toxikinetika, metabolismus a distribuce 

Formaldehyd je rychle metabolizován v horních cestách dýchacích.  

-Akutní účinky (akutní toxicita, dráţdivost a ţíravost) 

   LD50 (oral.,krysa)   =   800 mg.kg
-1

 

                            LD50 (rm.,králík)    =   270 mg.kg
-1

 

                            LDLO (oral.,člověk)  = 108 mg.kg
-1

 



 

 

 

  

                            LC50(inh.,krysa)     =   203 mg.kg
-1

 
 

Důsledky expozice: podráţdění a poleptání sliznic při kontaktu, či vdechnutí 

Vliv expozice při nadýchání     koncentrace ( ppm)         

slabé dráţdění v očích, nose, krku                   0,2 - 1,6 

  silnější dráţdění horních dýchacích cest, kašel, slzení         3,0 - 6,0 

 okamţitá dušnost, pálení v nose a krku, silný kašel, slzení         10 – 20 

 laringospasma, plicní otok, nekróza nosní membrány         > 50 

(Konverzní faktor při 20 
o
C a atmosférickém tlaku: 1 ppm = 1,23 mg.m

-3
) 

 -Senzibilizace 

U citlivějších osob se můţe vyvinout senzibilizace kůţe. Subakutní toxicita, ani 

subchronická toxicita nejsou stanoveny. 

 - Toxicita při opakovaných dávkách 

Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci). 

U formaldehydu existují obavy z moţných karcinogenních účinků, dostupné informace 

o karcinogenitě jsou nedostačující pro uspokojivé posouzení - existují jen některé důkazy 

na základě příslušných studií na zvířatech. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Ekotoxicita 

Vodní organismy: Akutní toxicita pro ryby: 4,3 

LEUCISCUS IDUS MELATONUS(48 h) LC
0    

=32/42 mg.l
-1

 

      LC
50  =50/108 mg.l

-1
 

      LC
100 =76/130 mg.l

-1 

DAPHNIA MAGNA    EC
0    =33 mg.l

-1 

      EC
50 =42 mg.l

-1 

      EC
100 =53 mg.l

-1 

ENTOSIPHON SULCATUM  LC
0    =22 mg.l

-1 

 

Půdní organismy:  Akutní toxicita  pro bakterie: 4,9 

LUMINISCENČNÍ BAKTERIE  EC
50 =8,6 mg.l

-1
 

Rostliny a suchozemská zvířata: Akutní toxicita  pro savce: 3 

SCENEDESMUS QUADRICAUDA  EC
0  

=0,3 - 0,5 mg.l
-1

 

 

12.2 Mobilita 

Voda: formaldehyd vysoce mobilní 

Vzduch: pomalý rozklad 

Půda: vysoce mobilní 



 

 

 

  

12.3 Perzistence a rozložitost 

Formaldehyd je biologicky dobře odbouratelný. 

12.4 Bioakumulační potenciál 

Nejčastěji se vyskytuje ve vodách. 

Distribuce: log pow  : --- 

12.5 Výsledky posouzení PBT 

- 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

- 

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Znečištěné odpadní vody s obsahem formaldehydu lze čistit na biologické ČOV (řízené 

vpouštění po adaptaci). Znečištěné sorpční prostředky, půdu, zeminu lze čistit 

biodegradací nebo spalovat ve spalovně nebezpečných odpadů. Obaly lze vypláchnout 

vodou a výplach odstraňovat jako odpadní vody. Obaly následně recyklovat nebo 

odstraňovat v souladu s platnými předpisy. 

Odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími 

prováděcími předpisy. 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

Pokyny pro silniční přepravu – ADR (směrnice Rady 94/55/ES) a pro ţelezniční přepravu 

RID (směrnice Rady 94/49/ES) nebezpečných věcí. 

- číslo UN    2209 

- třída nebezpečnosti  8 

- název látky pro přepravu Formaldehyd, roztok obsahující nejméně 25 %  

     formaldehydu 

- obalová skupina   III 

- látka znečišťující moře  Ne 

- další pouţitelné údaje:   

  výstraţný panel (Kemler) 80 

  symboly nebezpečí  8 

Přeprava po moři a letecká přeprava není v DUKOL Ostrava uvaţována, nutno dodrţovat 

IMDG případně ICAO/IATA předpisy. 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

Posouzení chemické bezpečnosti dosud nebylo provedeno. 

Informace na štítku, vztahující se k ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně ţivotního 

prostředí podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES 

Symboly na štítku toxický T  

Formaldehyd (min. 32%) 

R- věty: 

R 23/24/25  Toxický při vdechování, styku s kůţí a při poţití. 

R 34   Způsobuje poleptání. 

R 40   Podezřelý na karcinogenní účinky. 



 

 

 

  

R 43   Můţe vyvolat senzibilizaci při styku s kůţí 

S- věty: 

S 26   Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

   lékařskou pomoc. 

S 36/37/39  Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné  

   brýle nebo obličejový štít. 

S 45   V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte  

   lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení). 

S 51   Pouţívejte pouze v dobře větraných prostorách. 

Související předpisy: 

Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Vyhláška 

č. 381/2001 – Katalog odpadů, Nařízení vlády č. 178/2001 – Podmínky ochrany 

zaměstnanců při práci 

16. DALŠÍ INFORMACE 

plné znění  R- vět 

R 23/24/25  Toxický při vdechování, styku s kůţí a při poţití. 

R 34   Způsobuje poleptání. 

R 40   Podezřelý na karcinogenní účinky. 

R 43   Můţe vyvolat senzibilizaci při styku s kůţí 

R 11   Vysoce hořlavý 

R 39/23/24/25  Toxický: nebezpečí velmi váţných nevratných účinků při vdechování, 

   styku s kůţí a při poţití. 

 

- Pokyny pro školení 

Pravidelně seznamovat s nebezpečnými vlastnostmi přípravku, a s poskytováním první 

pomoci při expozici látkou. 

- Doporučená omezení pouţití - 

- Další informace -   

    DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské Hory,  

tel. +420 596 6435 04, +420 596 643 553 

                                   

- Zdroje údajů 

Předešlé vydání BDL – Formalín technický, TR výrobny Fd, Walker – monografie 

Formaldehyd, HSDB. 

-Změny proti předešlému vydání 

Úprava kapitol v souladu s Nařízení ES 1907/2006 (REACH) 



 

 

 

  

Příloha č. 3: Bezpečnostní list - Therminol 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku 

Obchodní název přípravku:       Therminol ®VP1  

Další názvy látky:       - 

1.2 Použití látky nebo přípravku 

Teplosměnné médium 

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku 

Společnosti odpovědné za uvedení přípravku na trh ve Společenství (výrobci) 

Solutia Europe S.A.N.V. 

Parc Scientifique-Fleming; rue Laid Bumiat, 3  

B+1348 Louvain-la-Neuve (Sud)-BELGIE  

Tel.:+ 32(0)104 8 15 50 - Fax: 0800 89 82 76 (GB)  

Solutia UK Limited 

Corporation Road  

Newport, South Wales 

South Wales NP19 4XF 

Velká Británie 

Tel.: +44 1633 27 8221 - Fax: +44 1633 27 6317 

 

Osoba ve společnosti zodpovědná za uvedení přípravku na český trh: 

RNDr. Helena Popovová 

DUKOL Ostrava, s.r.o. 

Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské hory, Česká republika 

Tel.: +420 596 643 504, FAX: +420 596 643 504, hpopovova@dukol.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

nepřetrţitě TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Česká republika 

Tel.: 420 224 919 293 nebo 224 915 402, FAX: + 420 224 914 570 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

Přípravek je podle Směrnice 1999/45/ES o nebezpečných přípravcích klasifikován jako 

nebezpečný – zdraví škodlivý a nebezpečný pro ţivotní prostředí. 

Nejzávaţnější nepříznivé účinky a symptomy vztahující se k pouţití a nevhodnému pouţití 

přípravku, které lze důvodně předpokládat: 

- fyzikálněchemické účinky: hořlavý, drţet mimo zdroje vzplanutí; 

- účinky na lidské zdraví: škodlivý po vdechnutí, dráţdí oči, dýchací cesty a kůţi; 

- nepříznivé účinky na ţivotní prostředí: toxický pro vodní organismy, můţe mít za 

následek dlouhodobě nepříznivé účinky na vodní prostředí 

mailto:hpopovova@dukol.cz


 

 

 

  

3. SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH 

3.1  

Látka Čís. CAS Čís. EC Klasifikace EC % hm.  

 

difenyléter 101-84-8 202-981-2 Xi, N, R36/37, R51/53 73,5%  

bifenyl 92-52-4 202-163-5 Xi, N, R36/37/38, R50/53 26,5 % 

 

Úplný text těchto R-vět (vztahujících se k jednotlivým sloţkám přípravku) je uveden 

v kapitole 16. 

3.2 

a) Koncentrační limity pro bifenyl nejsou stanoveny 

b) Expoziční limity v České republice 

PEL (přípustný expoziční limit v ovzduší pracovišť) 

NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť) 

Bifenyl:   PEL = 1 mg/m
3 

NPK-P = 3 mg/m
3
 

Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůţí. 

Difenyléter:  PEL = 5 mg/m
3 

NPK-P = 10 mg/m
3
 

   

3.3 

-  

3.4 

Klasifikace podle článků 3.1, 3.6(b) a 3.7(a) Směrnice 1999/45/ES o nebezpečných 

přípravcích na základě konvenčních metod a provedených testů. 

Xn – zdraví škodlivý, N – nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Přiřazené R-věty: R20, R51/53, R36/37/38 

(Úplné znění těchto R-vět (vztahujících se k přípravku) viz bod 15.)  

3.5 

Viz bod 3.1 

3.6 

- 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

Okamţitá lékařská pomoc zpravidla není nutná. 

Všeobecné pokyny:  

- Při potřísnění: Ihned svléknout silně kontaminovaný oděv a před opětovným pouţitím 

jej vyprat.    

- Při nadýchání: Přemístit osobu na čerstvý vzduch. Jestliţe osoba obtíţně dýchá, pouţít 

kyslík 

- Při styku s kůţí: Kůţi okamţitě opláchnout dostatečným mnoţstvím vody a pokud moţno 

i mýdlem. 



 

 

 

  

- Při zasaţení očí: Oči okamţitě vypláchnout dostatečným mnoţstvím vody. Jestliţe 

příznaky trvají, vyhledat lékařské ošetření. 

- Při poţití: U zvířat pozorováno ledvin jater a sleziny. Vyhledat lékařské ošetření. 

4. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

Poţadavky na hašení poţárů: 

- Vhodná hasiva: vodní sprcha, pěna, hasicí prášek, oxid uhličitý - CO2.  

- Hasiva, která nesmějí být pouţita z bezpečnostních důvodů: - 

- Zvláštní nebezpečí: - 

- Produkty hoření: oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2)  

- Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Izolační dýchací přístroj, speciální ochranný 

oblek.  

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Preventivní opatření 

- Pro ochranu osob: Pouţívat osobní ochranné pomůcky, blíţe viz kapitole 8. 

- Na ochranu ţivotního prostředí: Zabránit kontaminaci půdy, povrchových a podzemních 

vod. Zamezit pronikání přípravku do kanalizace.  

- Metody čištění: Zadrţet velké úniky hrázkami a přemístit přípravek do vhodných nádob 

pro regeneraci nebo likvidaci. Zbývající část přípravku nebo malé úniky absorbujte pomocí 

inertního materiálu a pak vše umístěte do nádoby na chemický odpad. Znečištěná místa 

opláchněte vodou. 

Další údaje: Při průniku látky do povrchových a podzemních vod, kanalizačního 

systému, půdy podat zprávu kompetentnímu správnímu úřadu. 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Zacházení 

Nedýchejte páry uvolňující se z horkého přípravku. Zabraňte dlouhodobému nebo 

opakovanému kontaktu s pokoţkou. Dodrţujte osvědčené průmyslové metody při údrţbě 

a osobní hygieně. 

7.2 Skladování 

Skladujte ve studeném, suchém, dobře větraném prostoru. 

Opatření pro technickou údrţbu: 

Zajištěním přirozeného nebo mechanického větrání regulujte expoziční úrovně pod 

polétavými expozičními limity. Pokud je to vhodné, pouţívejte lokální mechanické 

odsávací větrání u zdrojů kontaminace ovzduší, např. u provozního zařízení. 

7.3 Specifická použití 

- 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Limitní hodnoty expozice 

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) jednotlivých 

látek přípravku v ovzduší pracovišť:  

Bifenyl:   PEL = 1 mg/m
3 

NPK-P = 3 mg/m
3
 



 

 

 

  

Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůţí. 

Difenyléter:  PEL = 5 mg/m
3 

NPK-P = 10 mg/m
3
 

 (Nařízení vlády 361/2007 v posledním účinném znění.) 

8.2 Omezování expozice 

8.2.1 Omezování expozice pracovníků 

Při manipulaci zajistit větrání. Kontrolní měření koncentrace sloţek přípravku v pracovním 

prostředí. 

a) Ochrana dýchacích cest: při překročení expozičních limitů pouţívat ochrannou masku 

s filtrem proti organickým parám. Dodrţovat aplikační omezení daná výrobcem. 

b) Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné rozpouštědlům, PVC (1,26) odolává > 1 hod. 

c) Ochrana očí: ochranné brýle nebo štít, mějte k dispozici zařízení na výplach očí. 

d) Ochrana kůţe: vhodný ochranný oděv. Kontaminovanou kůţi okamţitě opláchnout. 

Pokud můţe dojít ke kontaktu přípravku s pokoţkou, musí být k dispozici bezpečnostní 

sprcha. 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí 

Látku skladovanou v obalech/skladovacích zásobnících vybavit záchytným prostorem pro 

případ úniku/záchytnou vanou.  

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Obecné informace 

Vzhled: skupenství - kapalina, bezbarvý 

Zápach nebo vůně: charakteristický 

 

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

pH - 

Bod varu 257 °C  

Bod vzplanutí 110 °C – uzavř. kelímek, Pensky-Martens 

124 °C – otevř. kelímek, Cleveland 

Hořlavost hořlavý 

Výbušné vlastnosti - 

Oxidační vlastnosti - 

Tenze par - 

Relativní hustota 1 060 kg/m
3 
při 25 °C 

Rozpustnost - 

Rozpustnost ve vodě ~ 25 mg/l 

Rozdělovací koeficient n-

oktanol/voda 

- 

Viskozita - 

Hustota par - 

Rychlost odpařování - 

 

9.3 Další informace 

Bod tání (krystalizace):  12 °C 

Teplota vznícení:   612 °C (uzavřený kelímek, ASTM D-2155) 



 

 

 

  

 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

Látka je stabilní. 

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Všechny zdroje vzplanutí 

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 

Kontakt se silnými oxidačními činidly. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 

Nejsou známy. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Výsledky toxických zkoušek přípravku ze studií sponzorovaných společností Solária nebo 

z veřejně dostupné literatury. 

- Toxikinetika, metabolismus a distribuce 

U testovaných zvířat byly zasaţeny ledviny, játra a slezina. 

- Akutní účinky (akutní toxicita, dráţdivost a ţíravost) 

LD50 (orál., krysa):   2050 mg/kg 

LD50 (derm., králík):   > 5010 mg/kg 

LC50 (inh., krysa):    2,66 mg/l, 4 h 

Dermální dráţdivost (králík):  podráţdění kůţe, 24 h  

- Toxicita po opakovaných dávkách 

krysa, vdechování, 13 týdnů 

Vytváří účinky na tělesnou hmotnost, enzymy v séru a/nebo hmotnosti orgánů během 

studií opakovaných dávek. 

krysa, výţiva ţaludeční sondou, 26 týdnů 

Vytváří účinky na tělesnou hmotnost, enzymy v séru a/nebo hmotnosti orgánů během 

studií opakovaných dávek. Účinky pozorované pouze při velmi vysokých hladinách 

dávek. Zasaţeny ledviny, játra, slezina 

krysa, dieta, subchronický 

Opakované orální působení způsobilo změny jater a ledvin v modelech zvířat.  

- Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) 

karcinogenita: - 

mutagenita: během standardních zkoušek s pouţitím bakteriálních a ţivočišných buněk 

nebyly pozorovány ţádné genetické účinky. 

toxicita pro reprodukci: krysa, výţiva ţaludeční sondou - ţádné účinky na potomstvo 

pozorované na laboratorních zvířatech v případech mateřské toxicity.  

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Ekotoxicita 

Bezobratlí 48 hod. EC50  vodní blecha (Daphnia magna) 2,4 mg/l 

Ryby 96 hod. LC50 pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 7,6 mg/l 

 96 hod. LC50 střevle (Pimephales promelas) 24 mg/l 

Řasy 96 hod. EC50 řasy (Selenastrum capricomutum) 1,3 mg/l 

Látka bifenyl 



 

 

 

  

Bezobratlí 48 hod. EC50  vodní blecha (Daphnia magna) 0,73 mg/l 

Ryby 96 hod. LC50 pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 1,5 mg/l 

Látka difenyléter 

Bezobratlí 48 hod. EC50  vodní blecha (Daphnia magna) 1,7 mg/l 

Ryby 96 hod. LC50 pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 4,2 mg/l 

 96 hod. LC50 střevle (Pimephales promelas) 13 mg/l 

Řasy 96 hod. EC50 řasy (Selenastrum capricomutum) 2,5 mg/l 

12.2 Mobilita 

Voda: - 

Vzduch: - 

Země: -. 

12.3 Perzistence a rozložitelnost 

Biodegradace Upravený SCAS (OECD 302A) Primární degradace 99% 

Sloţky bifenyl 

Biodegradace Upravený Sturm (OECD 301B) 88% 

 Snadno biologicky rozloţitelný. 

Rozdělovací koeficient  ~ 10,000 (oktylalkohol/voda) 

Koef. biokoncentrace (BCF) 110 

Sloţky difenyléter 

Biodegradace Upravený SCAS (OECD 302A).  94% 

Rozdělovací koeficient Přirozeně biologicky rozloţitelný, 24 hod.  

 ~ 16,000 (oktylalkohol/voda)  

Koef. biokoncentrace (BCF) 120 

12.4 Bioakumulační potenciál 

- 

12.5 Výsledky posouzení PBT 

-  

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

-  

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

Zneškodňovat spalováním v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

Pokyny pro silniční přepravu – ADR (směrnice Rady 94/55/ES) a pro ţelezniční přepravu 

RID (směrnice Rady 94/49/ES) nebezpečných věcí. 

- číslo UN    3082 

- třída nebezpečnosti  9 

- název látky pro přepravu LÁTKA OHROŢUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

KAPALNÁ, J.N. 

(obsahuje bifenyl) 

- obalová skupina   III 

- látka znečišťující moře  Ano 



 

 

 

  

- další pouţitelné údaje:   

  výstraţný panel (Kemler) 90 

  symbol nebezpečí  9 

     (Různé nebezpečné látky a předměty) 

Přeprava po moři a letecká přeprava není v DUKOL Ostrava uvaţována, nutno dodrţovat 

IMDG případně ICAO/IATA předpisy. 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

Posouzení chemické bezpečnosti dosud nebylo provedeno. 

Informace na štítku, vztahující se k ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně ţivotního 

prostředí podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES 

Symboly na štítku: zdraví škodlivý – Xn a Nebezpečný pro ţivotní prostředí - N  

Obsahuje DIFENYL ÉTHER 73,5% a BIFENYL 26,5% 

R-věty: 

R 20 Zdraví škodlivý při vdechování 

R 36/37/38 Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi 

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

S-věty: 

S 23 Nevdechujte páry 

S 24/25 Zamezte styku z kůţí a očima 

S 26 Při zasaţení očí okamţitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S 61 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Viz speciální pokyny/bezpečnostní listy. 

Související předpisy: 

Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Vyhláška 

č. 381/2001 – Katalog odpadů, Nařízení vlády č. 361/2007 – Podmínky ochrany 

zaměstnanců při práci 

16. DALŠÍ INFORMACE 

Plné znění R-vět vztahujících se k jednotlivým sloţkám přípravku: 

R 36/37 Dráţdí oči a dýchací orgány 

R 51/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky 

R 36/37/38 Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi 

3 50/53 Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

Pokyny pro školení 

Pravidelně seznamovat s nebezpečnými vlastnostmi látky, se zásadami poţární ochrany a 

poskytování první pomoci při expozici látkou. 

Doporučená omezení pouţití 

- 

Další informace 

DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské Hory,  

tel. +420 596 643 504, +420 596 643 551 



 

 

 

  

Zdroje nejdůleţitějších údajů pro sestavování bezpečnostního listu  

BL firmy Solutia UK Limited z 2. 8. 2002 

Změny oproti předchozímu vydání 

- 



 

 

 

  

 

Příloha č. 4: Bezpečnostní list – Marlotherm 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1  Název látky:         Marlotherm SH 

Číslo CAS:                 26898-17-9 

Číslo ES (EINECS):   248-097-0 

Indexové číslo: - 

Další názvy látky:       - 

 

1.2  Pouţití látky: Průmyslové pouţití, jako teplonosné medium 

1.3   Identifikace výrobce: 

Obchodní jméno: SASOL Germany GmbH, Geschäftsbereich Tenside 

Místo podnikání nebo sídlo: Paul-Baumann-Str. 1, D 45 764 Marl 

Telefon:   +49/2365 494705 

Fax:         +49/2365 499240  

Nouzové telefonní číslo: +49/2365 492232 

Osoba zodpovědná za uvedení látky nebo přípravky na trh: 

RNDr. Helena Popovová 

Obchodní jméno: DUKOL Ostrava, s.r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo:  Chemická 1, 709 03 Ostrava - Mariánské Hory 

Identifikační číslo: 26 79 28 93 

Telefon:    +420/596 643 504  

Fax:          +420/596 643 542 

Email:   hpopovova@dukol.cz 

Nouzové telefonní číslo: +420/596 643 221 nebo 596 620 794 

nepřetržitě TIS,  Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2  

Telefon: +420/ 224 919 293 nebo 224 915 402, FAX +420/ 224 914 570 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

3.1  Podle zákona 369/2005 Sb., je přípravek klasifikován jako látka nebezpečná pro 

životní prostředí 

3.2   Nejzávaţnější nepříznivé účinky při pouţívání látky 

na zdraví člověka: - 

na ţivotní prostředí:  Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být příčinou 

dlouhodobého vážného poškození vodního prostředí.  
3.3   Moţné nesprávné pouţití látky/přípravku: ----- 

3.4   Další údaje: označení na obalu uvedeno v bodě 15. 



 

 

 

  

3. SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH 

Výrobek obsahuje: 

Chemický název Obsah (% hm.) Symbol R-věty * 

Dibenzyltoluen min. 98,00 N R 50/53 

      * Úplné znění R-věty viz bod 16. 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1    Všeobecné pokyny:  Není zdrojem rizika, který vyžadují speciální první pomoc 

4.2   Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch, při delší expozici přivolat 

lékaře 

4.3   Při styku s kůţí: Okamžitě svléknout potřísněný oděv 

4.4    Při zasaţení očí: Okamžitě oko vyplachovat velkým množstvím vody 

4.5   Při poţití: Okamžitě přivolat lékaře 

Další údaje: - 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŢÁRU 

5.1  Vhodná hasiva: Vodní tříšť, prášek, pěna, CO2 

5.2   Nevhodná hasiva: Velký proud vody 

5.3  Zvláštní nebezpečí: Zamezit proniknutí hasební vody do kanalizace a 

podzemních vod 

5.4  Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Speciální ochranný oblek, je-li nutno, 

izolační dýchací přístroj. 

Další údaje: - 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1   Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Práce v souladu s bezpečnostními a 

hygienickými předpisy 

6.2   Bezpečnostní opatření pro ochranu ţivotního prostředí: Zamezit proniknutí látky 

do kanalizace a podzemních vod 

6.3  Doporučené metody čištění a zneškodnění: Zasypat vhodným savým materiálem 

(např. písek, silikagel, kyselý nebo univerzální absorbent, piliny), sesbírat do 

kontejnerů/nádob), další zneškodnění viz odstavec 13. 

Další údaje: Nebezpečí uklouznutí v rozlité louži. Potřísnění vnějšku kontejneru činí 

jeho povrch kluzkým. 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1    Pokyny pro zacházení: při manipulaci běžná protipožární opatření 

7.2   Pokyny pro skladování: skladovat v dobře uzavřeném obalu (ocel, nerez) 

7.3  Specifická pouţití: používá se jako teplonosné medium k odvodu reakčního 

tepla 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1  Expoziční limity: nestanoveny 

8.2  Omezování expozice:  Při manipulaci zajistit větrání. Zamezte kontaktu s kůží 

a chraňte oči 



 

 

 

  

8.2.1   Omezování expozice pracovníků 

8.2.1.1 Ochrana dýchacích orgánů: Při běžné manipulaci není potřeba. Ochrana 

dýchacích cest jen při tvorbě aerosolu nebo mlhy – ochranný dýchací přístroj 

s filtrem typu A nebo kombinovaným filtrem 

8.2.1.2 Ochrana rukou: ochranné rukavice, při stálém kontaktu je vhodným 

materiálem rukavic fluorkaučuková pryž   

8.2.1.3 Ochrana očí: ochranné brýle nebo štít 

8.2.1.4 Ochrana kůţe: vhodný ochranný oděv 

8.2.2  Omezování expozice ţivotního prostředí: látku skladovanou v obalech/ 

skladovacích zásobnících vybavit záchytným prostorem pro případ úniku -  

záchytnou vanou         

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1   Všeobecné informace: 

Skupenství (při 20 C): kapalné 

Barva: bezbarvá 

Zápach: nezřetelný 

9.2.1 Důleţité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a ţivotního prostředí 

Hodnota pH (při C): neutrální  

Teplota tání (C):  -34       

Bod varu (C): cca 390 

Bod vzplanutí (C): cca 200 

Teplota vznícení (C): cca 450 

Meze výbušnosti: za standardních podmínek nejsou    

Hustota (kg.l
-3

)
 
při 20 C: 1,04 

Tenze par (Pa) při 20 C:  <1 

Rozpustnost (g.l
-1

) při 20 C:   - ve vodě: <0,001 

  - tucích: -       

        Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log pow): cca 6,2 

        Viskozita (mPas) při 20 °C:  49        

Teplota samovznícení (C): 455,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Další informace: - 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

Látka je za běţných podmínek stabilní a nereaguje při styku s vodou. 

10.1  Podmínky, kterým je třeba zamezit: Teplota nad 350°C  - dochází k rozkladu. 

10.2  Materiály, se kterými nemá přijít do styku: nejsou informace 

10.3  Nebezpečné produkty rozkladu: za normálních podmínek stabilní   

Další informace: - 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1. Akutní toxicita 

     LD
50 

(orál., krysa):  > 2000  mg.kg
-1 

       LD
50 

(derm., krysa):  > 2000  mg.kg
-1

 

        Dermální dráţdivost (králík): slabě dráždivý 

        Oční dráţdivost (králík): nedráždivý 



 

 

 

  

        Senzibilizace (morče): není senzibilizující 

        Zkušenosti u člověka:    LDLO (orál.): 143 mg.kg
-1

 

11.2    Subakutní toxicita aţ chronická toxicita: nejsou informace 

11.3  Mutagenita: produkt není považován za mutagenní 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1   Údaje o ekotoxických účincích: Látka se biologicky rozkládá pomalu 

           Toxicita EC50 Daphnia magna: 1-10 mg/l  (48 hod.) 

Toxicita EC50 scenedesmus subsspicatus (řasy): <1 mg/l (72 hod.) 

 Toxicita (ryby): v oblasti rozpustnosti ve vodě netoxické (96 hod.) 

12.2. Mobilita:  látka je málo rozpustná, málo mobilní v půdním prostředí  

12.3. Perzistence a rozloţitelnost: < 60 %, 28 dní 

12.4. Bioakumulační potenciál:  viz  log pow   

12.5  Další nepříznivé účinky:  -  

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1   Pokyny pro bezpečné zacházení s látkou: dbát osobní bezpečnosti  

13.2   Metody odstraňování látky a kontaminovaného obalu: Znečištěné sorpční 

prostředky, obaly, znečištěnou půdu, zeminu lze spalovat ve spalovně 

nebezpečných odpadů. 

13.3  Související předpisy podle zákona o odpadech: Zneškodňovat v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

14.1   Preventivní opatření při přepravě: - 

14.2 Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy: 

Pozemní přeprava: 

ADR/RID  

Číslo UN: 3082 

Třída:  9 

Přepravovaná látka: MARLOTHERM  (dibenzyltoluen) 

Obalová skupina: III 

Číslo/písmeno: M6 

Námořní a letecká přeprava: firma DUKOL nepoužívá 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1   Údaje povinně na obalu: 

Název: Marlotherm 

Číslo CAS:  268-98-17-9 

Číslo ES (EINECS): 248-097-0  

Symbol: N – nebezpečný pro životní prostředí 

R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí 

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný 

odpad. 



 

 

 

  

15.2   Související předpisy omezující uvádění na trh na úrovni ES:  - 

15.3  Související předpisy k ochraně osob a ŢP: vyhláška MPO ČR č.231/2004 Sb., MPO 

ČR č.232/2004 Sb., vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 

16. DALŠÍ INFORMACE 

16.1   Plné znění R vět 

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

16.2   Pokyny pro školení:  Pravidelně seznamovat s nebezpečnými vlastnostmi látky, se 

zásadami požární ochrany a poskytování první pomoci při expozici látkou. 

16.3   Doporučená omezení pouţití: --- 

16.4   Další informace - viz adresa prvního distributora: DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 

1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské Hory, tel. +420 596 6435 04 

16.5   Zdroje nejdůleţitějších údajů pro sestavování bezpečnostního listu: předešlé vydání 

BL – Marlotherm SH, dále BL firmy SASOL Germany GmbH (revize 31.5.2006) 

16.6   Změny proti předešlému vydání: úprava kapitol dle nařízení REACH 



 

 

 

  

Příloha č. 5: Výstražné symboly látek dle CLP 

formaldehyd – roztok s min. 25 % formaldehydu 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methylalkohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: GHS 06 Obrázek 2: GHS 08 Obrázek 3: GHS 05 

Obrázek 4: GHS 02 Obrázek 5: GHS 06 Obrázek 6: GHS 08 



 

 

 

  

Příloha č. 6: Údaje pro výpočet indikačního čísla 
 

Množství přítomné látky Q 

Mnoţství látky (přítomné) v jednotce/zařízení je celkové mnoţství látky obsaţené v zařízení, 

přitom je potřebné uvaţovat s ţádoucí i neţádoucí moţností tvorby látky a moţnou poruchou 

řízení. Pouţívají se tato pravidla: 

 

 Směsi a přípravky se dělí na dva základní typy, tj.            

 

(1) nebezpečné látky v bezpečném rozpouštědle                       

(2) směsi nebezpečných látek. 

 

(1) Jestliţe je nebezpečná látka je rozpuštěna v bezpečném rozpouštědle, potom se 

bere v úvahu pouze mnoţství nebezpečné látky. Jako příklady lze uvést 

amoniak ve vodě nebo chlorovodík ve vodě. Směsi a přípravky toxických látek 

se berou v úvahu pouze tehdy, jestliţe jsou směsi a přípravky klasifikovány 

jako (velmi) toxické. 

 

(2) Jestliţe má směs různých nebezpečných látek svoje vlastní fyzikální, chemické 

a toxické vlastnosti, je potřeba ji posuzovat jako čistou látkou. 

 

 Jestliţe jsou nebezpečné látky uskladňovány jako balené po malých mnoţstvích na 

jednom místě a je pravděpodobné, ţe můţe dojít k současnému úniku z mnoha obalů, 

potom je nutno uvaţovat celkové mnoţství látky skladované na jednom místě. Příkladem 

je skladování výbušnin nebo zábavné pyrotechniky (ohňostrojů) a únik toxických 

hořlavých látek během hoření. 

 V případě toxických látek v pevném skupenství uvaţujeme pouze mnoţství respirabilního 

prachu, který by mohl být vdechnut. Nicméně je nutno uvaţovat s moţností poţáru. 

Při poţáru vzniknou zplodiny hoření a určité mnoţství nespáleného prachu v ovzduší. 

 Ve skladovacích nádrţích mohu být po různou dobu skladovány různé látky. Jestliţe je 

z objektu/podniku přepravováno velké mnoţství různých látek, je vhodné klasifikovat tyto 

látky a pouţít „vzorovou látku“ pro kaţdou kategorie při QRA. Klasifikační metoda je 

popsána v [VVoW95]. Jestliţe jedna látka tvoří podstatnou část celkového 

přepravovaného mnoţství, potom musíme uvaţovat takovou látku samostatně. 



 

 

 

  

Faktory pro provozní podmínky Oi 

Pouţívají se tři různé faktory pro zahrnutí vlivu provozních podmínek: 

O1 -  faktor pro procesní jednotku/zařízení nebo pro skladovací jednotku/zařízení 

O2 -  faktor umístění jednotky/zařízení 

O3   -  faktor zahrnující vliv podílu z celkového mnoţství látky, které bude po úniku   

v plynné fázi v závislosti na provozní teplotě, normálním bodu varu, skupenství  

látky a teplotě okolí. 

Faktory provozních podmínek se pouţijí pouze pro toxické a hořlavé látky. Pro výbušniny, 

O1 = O2 = O3 = 1 

 

Faktor O1 

Faktor O1 (viz. tabulka 1) zohledňuje typ jednotky/zařízení, procesní nebo skladovací. 

Tabulka 1: Faktor O1 zohledňující typ jednotky/zařízení 

Typ O1 

Procesní (výrobní) zařízení  

Skladovací zařízení  

1 

0,1 

 

Faktor O2 

Faktor O2 (viz. tabulka 2) zohledňuje umístění jednotky/zařízení a opatření proti šíření látek 

do prostředí. 

Tabulka 2: Faktor O2 zohledňující umístění jednotky/zařízení 

Umístění O2 

umístění vně budovy 

umístění uvnitř budovy (v uzavřeném prostoru) 

jednotka umístěná v jímce a provozní teplota Tp je menší neţ teplota normálního 

bodu varu zvýšená o 5 °C, tj. TpTbv+5 °C 

jednotka umístěná v jímce a provozní teplota Tp je vyšší neţ teplota normálního 

bodu varu Tbv  zvýšená o 5 °C, tj. Tp>Tbv+5 °C 

1 

0,1 

0,1 

 

1 



 

 

 

  

Upozornění: 

1. PV případě skladování je za provozní teplotu povaţována skladovací teplota. 

2. Uzavřený prostor zamezuje šíření látek do okolí. To vyţaduje, aby   (a) 

uzavřený prostor zůstal nepoškozený i po působení tlaků vyvolaných 

okamţitým uvolněním skladovaných látek,     

 (b) uzavřený prostor významně sníţí okamţité uvolňování do atmosféry.  

Pravidlo: jestliţe uzavřený prostor omezí šíření do atmosféry na jednu pětinu, 

nebo kdyţ lze z uzavřené prostory únik přesměrovat do bezpečného vývodu, 

potom je jednotka/zařízení povaţována za uzavřené. V ostatních případech se 

jedná o venkovní zařízení. 

3. Jímka zamezuje šíření látky do okolí. 

4. Druhý plášť obalu navrţený tak, aby zachytil kapalinu a odolával všem 

moţným silám, se povaţuje za jímku, a proto O2 = 0,1. Faktor 0,1 se pouţije 

také pro dvouplášťové atmosférické zásobní nádrţe, full containment 

atmospheric tanks, zapuštěné atmosférické nádrţe a zásobní nádrţ ohrazenou 

valem. 

 

Faktor O3 

Faktor O3 (viz. tabulka 3) zahrnuje vliv provozních podmínek a vyjadřuje mnoţství látky, 

které bude po úniku v plynné fázi. 

Tabulka 3: Faktor O3 zohledňující provozní podmínky 

Skupenství O3 

látka je v plynném skupenství 

látka je v kapalném skupenství 

– tlak nasycených par při provozní teplotě je 3 bary nebo vyšší 

– tlak nasycených par při provozní teplotě je 1 aţ 3 bary 

– tlak nasycených par při provozní teplotě je menší neţ 1 bar 

 

látka v pevném skupenství 

10 

 

10 

X+ 

Pi+ 

 

0,1 



 

 

 

  

 

Upozornění: 

1. V případě skladování je za provozní teplotu povaţována skladovací teplota. 

2. Uváděné tlaky jsou absolutní. 

3. Faktor X lineárně vzrůstá od 1 do 10, tlak nasycených par při provozní teplotě Psat  

roste od 1 do 3 barů. Do vztahu pro X se hodnota Psat dosazuje v barech. 

 

5,35,4  satPX  

 

4. Pi  je parciální tlaku sloţky (v barech) při provozní teplotě. 

5. Jestliţe je látka ve skupenství kapalném, potom se přičítá hodnota  jako přiráţka na 

vypařování následkem tepelného toku z okolí do uniklé kapaliny. Hodnota  (viz. 

tabulka 4) závisí na normálním bodu varu Tbv.  

 

Tabulka 4: Přirážka Δ zohledňuje odpařování z povrchu louže kapaliny 

Normální bod varu  přiráţka

 

-25 C  Tbv 

-75 C  Tbv  - 25 C  

-125 C  Tbv  - 75 C  

Tbv  -125 C 

0 

1 

2 

3 

 

Pro směsi nebezpečných látek se jako Tbv pouţije teplota, při které oddestiluje    

10% směsi. 

 

6. Pro nebezpečné látky s bezpečnými rozpouštědly se pouţije parciální tlak nebezpečné 

sloţky při provozní teplotě (místo hodnoty tlaku nasycených par). Faktor X lineárně 

narůstá od 1 do 10, coţ odpovídá nárůstu parciálního tlaku nebezpečné látky za 

provozní teploty od 1 do 3 bar). 

7. Faktor O3 nabývá hodnot v rozmezí  0,1 - 10. 



 

 

 

  

Mezní hodnota G 

Mezní hodnota G je mírou nebezpečnosti látky stanovenou jak na základě fyzikálních 

vlastností, tak i na základě údajů o toxicitě/výbušnosti /hořlavosti látky. 

 

Mezní hodnota pro toxické látky 

Pro toxické látky se mezní hodnota stanovuje na základě koncentrace LC50 (rat, inh, 1h) 

a skupenství při teplotě 25 °C (viz. tabulka 5). 

 

Upozornění: 

1. Skupenství látky (plyn, kapalina a pevná látka) se uvaţuje při teplotě 25 °C. Pro kapaliny 

platí následující rozdělení: 

 kapalina (L) má teplotu normálního bodu varu Tbv mezi 25 °C a 50 °C 

 kapalina (M) má teplotu normálního bodu varu Tbv mezi 50 °C a 100 °C 

 kapalina (H) má teplotu normálního bodu varu Tbv  vyšší neţ 100 °C 

 

2. LC50 (rat, inh, 1h) je koncentrace LC50 pro krysu stanovená inhalační metodou při 

jednohodinové expozici. Tyto hodnoty jsou pro řadu toxických látek uvedeny v databázi  

RIVM99. 

3. Mezní hodnoty se stanoví podle tabulky 5. Mezní hodnoty stanovené určené pro Report 

o dodrţování bezpečnosti práce jsou pro některé látky uvedeny v SZW97 a v RIVM99. 

Pro některé karcinogenní látky se tyto hodnoty mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce 

2.5, jakoţ i v případě pouţití novějších údajů o toxicitě. 

 

Tabulka 5: Mezní hodnota G pro toxické látky 

LC50 (rat, inh,1 h) (mgm
-3

) skupenství při t = 25 °C Mezní hodnota (kg) 

 

LC < 100 

 

 

 

 

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka 

 

3 

10 

30 

100 

300 



 

 

 

  

 

100 < LC   500 

 

 

 

 

 

500 < LC   2000 

 

 

 

 

 

2000 < LC   20 000 

 

 

 

 

 

LC > 20 000 

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka  

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka  

 

Plyn 

Kapalina (L) 

Kapalina (M) 

Kapalina (H) 

Pevná látka  

 

všechna skupenství 

 

30 

100 

300 

1000 

3000 

 

300 

1000 

3000 

10 000 

  

 

3000 

10 000 

  

  

  

 

  

 

Mezní hodnota pro hořlavé látky 

Mezní hodnota pro hořlavé látky je 10 000 kg. 

 

Poznámka: 

1. Pro účely metody výběru jsou hořlaviny definovány jako látky, jejichţ provozní teplota je 

rovna nebo je vyšší neţ bod vzplanutí. Bod vzplanutí se stanovuje pouţitím Abel-

Penskeho přístroje, pokud je bod vzplanutí  65 °C a přístrojem Pensky–Martense pro 

body vzplanutí  vyšší neţ 65 °C. 

 

Mezní hodnoty pro výbušné látky 

Mezní hodnota pro výbušné látky je takové mnoţství látky (v kg), které uvolní ekvivalentní 

mnoţství energie jako 1000 kg TNT (energie exploze 4600 kJ.kg
-1

). 


